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Vec: Výsledok vybavenia Petície za yodyoru prevádzok v nájomných priestoroch

mesta Pezinok

Dňa 24.06.2020 bola odovzdaná primátorovi mesta Pezinok petícia občanov s názvom: 

„Petícia za podporu prevádzok v nájomných priestoroch mesta Pezinok“, ktorá bola adresovaná 
primátorovi mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Zároveň dňa 24.06.2020 bolo doručené na podateľňu Mestského úradu Pezinok totožné 

podanie/petícia označené v predmete veci ako „Petícia za podporu prevádzok v nájomných 
priestoroch mesta Pezinok“, ktoré bolo zaevidované v registratúre došlej pošty pod číslom záznamu 
18309/2020. K petičným hárkom bol pripojený sprievodný list, ktorý obsahoval okrem predmetu 
petície aj možný návrh riešenia, tiež informáciu týkajúcu sa osôb tvoriacich petičný výbor petície. 
Osobou určenou pre styk s orgánom verejnej moci je Peter Tisoň, bytom Mladoboleslavská 1, 902 01 
Pezinok. Petíciu podporili občania svojim podpisom na 66 petičných hárkoch (790 podpisov 
občanov) a tiež podporou cez online formulár na portáli wwvv.peticie.com (túto formu podpory 
využilo 93 občanov - 4 hárky). Po preskúmaní obsahu petície a povinných náležitostí petície, ktoré 
sú obsiahnuté a popísané v zákone o petičnom práve a to konkrétne v ust. § 4 ods. 2 zákona bolo 
zamestnancom útvaru hlavnej kontrolórky zistené, že v 104 prípadoch údajov osôb, ktoré svojim 
podpisom petíciu podporili, neboli údaje týmito osobami zadané v rozsahu ako to ustanovuje osobitný 
predpis (t.j. napr. v rozsahu zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky 
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Z dôvodu uvedeného 
vyššie, bol celkový počet osôb podporujúcich petíciu 777.

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a Zásad postupu pri 
prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb 
v podmienkach Mesta Pezinok bola petícia zaevidovaná v centrálnej evidencii sťažností a petícií, 
vedenej útvarom HK, pod ev.č. Pt 1/2020 (tiež ako podanie z centrálnej evidencie podaní ozn. ako 
pod 26/2020).

Z obsahu petície je zrejmé, že petícia má charakter žiadosti, s ktorou sa občania (podpísaní pod touto 
petíciou) obracajú na vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo (citujem z textu petície):

„aby v záujme prežitia prevádzok umiestnených v nájomných priestoroch mesta s ohľadom na zákaz 
činnosti týchto prevádzok v súvislosti s nariadeniami vlády SR a hlavného hygienika SR súvisiacimi 
s pandémiou COVID 19 a vyhlásením vlády SR o štátnej pomoci na nájom, odpustili prevádzkam 
nájomné vo výške 50% nájmu za mesiac apríl, máj, znížili nájom o 50% do konca roka 2020 
a odpustili daň (resp. nájom) za užívanie verejného priestranstva pre všetky prevádzky na území mesta 
Pezinok od apríla do konca roka 2020. “

Petíciu vybavovala Mgr. Renáta Fabiankovičová, referent kontroly útvaru hlavnej kontrolórky (ďalej 
len „útvar HK“) v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

v období od 01.07.2020 do 10.07.2020 na útvare HK.

Primátor mesta Ing. arch. Igor Hianik na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku (ďalej len 
„MsZ v Pezinku“), ktoré sa konalo dňa 25.06.2020 prítomných poslancov MsZ v Pezinku oboznámil 
s doručenou petíciou občanov, ktorá mu bola osobne doručená dňa 24.06.2020. Petíciou, označenou
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v predmete veci ako „ Petícia za podporu prevádzok v nájomných priestoroch mesta Pezinok“, ktorá 
má jednoznačne charakter žiadosti, sa občania obrátili priamo na primátora mesta a poslancov MsZ 
v Pezinku za účelom riešenia finančného dopadu na prevádzky nachádzajúce sa v priestoroch vo 
vlastníctve Mesta Pezinok, t.j. v existujúcom nájomnom vzťahu s Mestom Pezinok . Charakter žiadosti 

je deklarovaný aj priamo v texte petície „ My, podpísaní občania touto petíciou žiadame vedenie 
mesta a mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok, aby... “

> Vychádzajúc zo zákona o petičnom práve, s odvolaním sa na ust. § 1 ods. 1 „Každý má právo sám 
alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, 
návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci. “

> Na účely tohto, vyššie citovaného, zákona orgánmi verejnej moci sú
a) štátne orgány,
b) orgány územnej samosprávy,
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach iných osôb.
> Ústava Slovenskej republiky vo svojej štvrtej hlave nazvanej Územná samospráva konkrétne v čl. 64 - 

71 upravuje vymedzenie orgánov územnej samosprávy. Vychádzajúc z citovaného ústavného článku 
má územná samospráva dve úrovne. Územnú samosprávu tvorí „obec/mesto a vyšší územný celok“. 

Orgány mesta sú: primátor a mestské zastupiteľstvo.
> Informácia o doručenej petícii a o predmete tejto petície bola primátorom mesta Ing. arch. Igorom 

Hianikom podaná priamo poslancom MsZ v Pezinku na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 25.06.2020. 
Primátor uvedenú informáciu zaradil do programu zasadnutia (program zasadnutia zverejnený na 
webovej stránke www.pezinok.sk a úradnej tabuli mesta dňa 17.06.2020) pod bod č. 23 Rôzne ako 
podbod bodu 23, t.j. zaradenie prerokovania ako 23.1.

> Videozáznam z predmetného zasadnutia MsZ v Pezinku, konaného dňa 25.06.2020, zverejnený 

v linku: https://www.voutube.com/watch?v= VntiCIgnn4&feature=emb err wovt
( podanie informácie primátorom o doručenej petície o 8:10:50 záznamu).

> Výsledkom verejného hlasovania bolo prijatie Uznesenia MsZ č. 1-77/2020, ktorým bola Mestským 

zastupiteľstvom v Pezinku uložená úloha Mestskému úradu, aby pripravil spôsob ako kompenzovať 
nájom a záber verejného priestranstva na prevádzky> počas sezóny 2020 s termínom: do najbližšieho 
MsZ.

> Podľa schváleného Harmonogramu práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Pezinku na rok 
2020 (schválený pod Uznesením MsZ č. 1-171/2019 dňa 16.12.2019) je stanovený termín najbližšieho 
zasadnutia MsZ v Pezinku na deň 24.09.2020.

> Lehota na vybavenie petície je stanovená zákonom o petičnom práve a je uvedená v ust. § 5 ods. 5 
podľa ktorého: „výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia 
petície, resp. od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 vyššie citovaného § zákona zástupcovi.“ 
Termín vybavenia podľa ust. § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve je do 05.08.2020.

> Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia 
sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Termín vybavenia petície z dôvodu zložitosti 
prípadu (tiež podľa ust. § 5 ods. 5 citovaného zákona) je do 18.09.2020.

> Podľa zákona o petičnom práve a s odvolaním sa na ust. § 3 ods. 2 : „Petičný výbor nie je právnickou 
osobou. " Následne podľa ods. 3 už citovaného § a zákona platí, že : „ V petícii sa určí osoba na 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá odvršila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). 
Ak je vyh’orený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru. “

> Osobou určenou pre styk s orgánom verejnej moci je Peter Tisoň, bytom Mladoboleslavská I, 902 01 
Pezinok.

> Pri oboznámení prítomných poslancov MsZ v Pezinku primátorom mesta s obsahom doručenej petície 
a o navrhovanom možnom riešení finančnej situácie súvisiacej s finančným plnením z uzatvorených 
nájomných vzťahov s Mestom Pezinok a v priamej súvislosti s pandémiou koronavírusu spôsobujúcou 
ochorenie COVID 19 sa v zasadacej miestnosti nenachádzal žiaden z členov petičného výboru.

> Prítomní poslanci MsZ v Pezinku a tiež primátor mesta porozumeli zámeru a obsahu petície, verejne 
prejavili záujem danú situáciu riešiť a to vychádzajúc pri tom už zo samotnej diskusie a tiež na 
základe výsledku hlasovania, ktoré prebehlo a bolo vyvrcholením tejto diskusie.
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> S navrhnutým riešením ( uvedené priamo v petícii ) sa poslanci MsZ v Pezinku oboznámili, z diskusie 
vzišli aj 2 schválené poslanecké návrhy a zadaná úloha pre MsÚ Pezinok súvisiaca s prípravou 

spôsobu kompenzácie nájmu a záberu VP na prevádzky počas sezóny 2020.
> Tento stav je možné pomenovať ako začiatok procesu vybavovania petície, nateraz s nejasným 

výsledkom jej vybavenia (vybavenie tejto petície majú v rukách sami poslanci MsZ v Pezinku a to 
tým, ako sa postavia k samotnému hlasovaniu predložených možných alternatív /návrhov riešenia).

> Taktiež je potrebné nie len nájsť vhodné riešenie ale aj riešenie, ktoré nie je v rozpore s platnou 
legislatívou Slovenskej republiky a tiež predpismi viažucimi sa ku konkrétnej samospráve, t.j. Mestu 
Pezinok (napr. VZN, zásady finančného hospodárenia, iné).

> K inštitútu prerokovania petície tak príde až na najbližšom zasadnutí MsZ v Pezinku, kedy bude tento 
bod zaradený do programu zasadnutia MsZ v Pezinku s povinnosťou predloženia spracovaného 
materiálu zo strany MsÚ Pezinok, ktorý vzíde z úlohy zadanej MsZ v Pezinku (prijaté Uznesenie 

MsZ č. 1-77/2020).

Vybavenie petície:

O doručenej petícii a o predmete petície, s charakterom žiadosti a zároveň s predloženým návrhom 
možného riešenia zo strany petičného výboru, bolo informované MsZ v Pezinku dňa 24.06.2020 
primátorom mesta Ing. arch. Igorom Hianikom, čím bola splnená jedna zo zákonných povinností, 
vychádzajúc pri tom zo zákona o petičnom práve.

K inštitútu prerokovania petície príde až na najbližšom zasadnutí MsZ v Pezinku, kedy bude tento 
bod opätovne zaradený do programu zasadnutia MsZ v Pezinku s povinnosťou predloženia 
spracovaného materiálu zo strany MsÚ Pezinok, ktorý vzíde z úlohy zadanej MsZ v Pezinku (prijaté 

uzn. MsZ č. č. 1-77/2020). Ku kompletnému vybaveniu petície príde v momente, ak sa MsZ v 
Pezinku uznesenie na uznesení, ktorým rozhodne o podpore prevádzok v nájomných priestoroch 
Mesta Pezinok a to tým, že schváli úplne alebo čiastočné odpustenie nájomného prevádzkam 
sídliacim/podnikajúcim v priestoroch vo vlastníctve Mesta Pezinok tak ako sa popisuje v navrhnutom 
riešení danej situácie v texte petície, resp. tak ako bolo schválené MsZ v Pezinku (zapracovaním 
prijatých a schválených poslaneckých návrhov).

Návrh programu rokovania MsZ v Pezinku sa publikuje v Zákonom stanovenom predstihu (ust. §12 
ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - aspoň tri dni pred zasadnutím) na 
úradnej tabuli i na webovom sídle mesta — uvedená povinnosť je zakotvená priamo v Rokovacom 
poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku v znení neskorších Dodatkov č. 1 a č.2. S odvolaním sa 
na ust. § 12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú 
rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné.

Zverejnením návrhu Programu rokovania MsZ v Pezinku sa zabezpečí informovanie širokej 
verejnosti o zaradení a prerokovaní petície občanov. Konečné rozhodnutie ako sa Mesto 
Pezinok právne vysporiada s predmetom petície je v rukách poslancov MsZ v Pezinku. Osoba 
určená petičným výborom na styk s orgánom verejnej moci bude písomne vyrozumená útvarom HK 
(na adresu uvedenú v petícii) v zmysle zákona o petičnom práve (s odvolaním sa na ust. § 4 ods. 5 
zákona).
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Mgr. Renáta Fabiankovičová, v.r. 
referent kontroly (tiež ako zamestnanec útvaru HTC)

*pozn. Zápisnica o vybavení petície č. Pt 1/2020 bola vyhotovená dňa 10.07.2020 ( v zmysle ust. §5 zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov), so samotnou zápisnicou a záverom vybavenia petície bol oboznámený dňa 
20.07.2020 primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik.
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